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De mestrijders krijgen een plek

Uitbreiding van de foto-expositie 

door Gerrit van Roekel

Op 2 juli 2001 vond de officiële opening plaats van Museum Stadsboer-
derij. In 2021 wilden we ons 20-jarig bestaan graag extra luister bijzetten 
en was er al een idee hoe we dat wilden gaan doen. Helaas was covid-19 
er de oorzaak van dat een en ander anders liep dan we gedacht hadden.

Een nieuwe erfafscheiding
De oude erfafscheiding en de smalle border met enkele verwilderde strui-
ken aan de noordzijde van het erf waren ons al enkele jaren een doorn in 
het oog. Het plan was om een nieuwe schutting te plaatsen en deze aan 
onze zijde te benutten als uitbreiding van de foto-expositie in de voormalige 
mestvaalt, die in 2016 bij het 15-jarig bestaan feestelijk geopend was door de 
toenmalige wethouder.
We hebben gekozen voor een hoge schutting met aan onze kant een rij dak-
pannen om de tentoon te stellen materialen ietwat beschutting te bieden. 
Natuurlijk zijn deze plannen met onze buurman besproken: hij was zeer 
tevreden met een hoge schutting en meteen bereid een financiële bijdrage 
te leveren. Met hulp van enkele andere sponsoren zijn de benodigde mate-
rialen aangeschaft.
In de zomer van 2020 zijn we begonnen om het achtererf van ons museum 
een ander aanzicht te geven. De laatste puntjes werden in augustus 2021 op 
de i gezet met het aanbrengen van de foto’s.

De mestrijders
Elk jaar als de koeien weer naar de Broekweiden waren gebracht, werd de 
mest van de voorbije winter verkocht aan de bollentelers en tuinders in het 
westen van het land. Er waren twee schepen waarmee de mest werd ver-
voerd. Een daarvan was ms De Zeemeeuw van schipper Zijlstra.
De opbrengst van de mest was voor de koeboeren een wezenlijk onderdeel 
van hun inkomsten. Dat is ook de voornaamste reden dat de mest werd ver-
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kocht en niet werd uitgereden naar de broekweiden. De mest die in de zo-
mer door de koeien werd achtergelaten en het slib dat bij overstromingen 
als gevolg van flinke opstuwing van het water van de Zuiderzee van de gebie-
den westelijk van de stad op de weilanden achterbleef, waren onvoldoende 
als voeding, waardoor de bodem uitgeput raakte. Het gevolg was dat de bo-
dem van de broekweiden met het jaar verder verschraalde.
Centraal op de nieuwe wand is een foto te zien van een veertiental stadsboe-
ren. De foto is vermoedelijk gemaakt op de strook gazon langs de Broeder-
singel met op de achtergrond het park. De namen van de mestrijders zijn uit 
overwegingen van privacy niet op de foto vermeld, maar zijn wel bekend bij 
ons. Vaak moesten ze de mest met een kruiwagen dwars door de boerderij 
of via de koegang naar de straat rijden. Maar weinig boerderijen kenden 
de luxe dat de mest direct vanuit de mestvaalt in de wagen kon worden 
geladen. Daarom hielpen de boeren elkaar, het laden van de schepen moest 
uiteraard zo snel als mogelijk geschieden. 

Verkaveling
De voltooiing van de Afsluitdijk in 1932 heeft het risico op overstromingen 

Mest laden in De Zeemeeuw. Foto: Stadsarchief Kampen.
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vrijwel tot nul gereduceerd. Dit feit, en de sterk verminderde acceptatie van 
de aanwezigheid van de boeren in de binnenstad vanwege de ongemakken 
als stank en hygiëne bracht het gemeentebestuur ertoe om de boerenbedrij-
ven uit de stad te verbannen naar de weiden.
Naast de foto van de mestrijders is een overzicht van de verkaveling van de 
broekweiden te zien. Deze verkaveling is in 1936 begonnen. Elke stadsboer 
kreeg nu de beschikking over zijn eigen kavel. De bedrijven, en dus in de 
winter ook de koeien, bleven echter wel in de stad, wat weer een tegenvaller 
voor de gemeente was. Pas in de jaren na de Tweede Wereldoorlog verdwe-
nen de boerderijen definitief uit het stadsbeeld.
Het 20-jarig bestaan van Museum Stadsboerderij kon helaas niet worden ge-
vierd, maar op de Open Monumentendag op 11 september 2021 hebben we 
circa 350 bezoekers in onze stadsboerderij mogen ontvangen. 
Voor ons als vrijwilligers toch een mooie afsluiting van het jubileumjaar.

De nieuwe fotowand. Foto: Gerrit van Roekel.
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